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MI A HIBA A KLÍMAELMÉLETBEN? 
A nemzetközileg elfogadott klíma elmélet szerint a Föld éghajlata az üvegház hatás fokozódása 

miatt melegszik, és ez főleg az emberiség széndioxid kibocsátásának köszönhető. 
E tudományosan vitatható modell alapötlete a 60-as évekből származik, amikor a NASA kutatói 

a Mars légkörét tanulmányozták, hogy lehet-e ott élet. 
A modell szerint a bolygó felszíne a napsugárzás egy részét visszaveri, másik részét elnyeli. Ez 

utóbbi melegíti a bolygót, ezért a felszíne hősugárzást bocsát ki az infravörös tartományban, 
amelynek egy részét az atmoszféra elnyeli, csapdába ejti, és egyfajta „télikabátként” elszigeteli a 
bolygó felszínét a világűr fagyos hidegétől. 

Ez a modell azonban egy kicsit sántít, mivel a Mars atmoszférája nem olyan, mint egy igazi 
üvegház, amelyet merev üveglemezek alkotnak, hiszen az atmoszférában légáramlások zajlanak, és 
ezek a magasba szállítják a hőenergia jelentős részét, amely onnan sugárzódik ki a világűr felé, ahol 
már sokkal kisebb az üvegház hatás. Ennek ellenére a Mars esetében ez a modell viszonylag 
tűrhetően megközelítette a valóságot. 

A modellt a Föld esetére alkalmazva azonban már számos ellentmondás merült fel, ami arra utal, 
hogy a Föld klímája másként működik.  

A Föld felszínének nagy részét ugyanis víz borítja, ráadásul a felszín nagy része felett 
felhőtakaró van, és a bolygóról a világűrbe kisugárzott hőenergia túlnyomó részét nem csupán a 
levegő, hanem a vízpára szállítja fel olyan magasra, ahol már alig van üvegházhatás. 

Úgy is mondhatjuk, hogy a léghűtéses Marstól eltérően a Föld vízhűtéses, márpedig a vízhűtés 
nagyságrendekkel hatékonyabb, mint a léghűtés. 

Az óceánokból, valamint a szárazföldek nedves talajából átlag 10-12 másodperként párolog el 
annyi víz, mint amennyi a Balatonban van. Mivel a víznek nagyon nagy a párolgási hője, a vízgőz 
hatalmas mennyiségű hőenergiát szállít fel a magasba, ahol a felhőképződés során azt leadja, és a 
kondenzálódott hűtővíz csapadék formájában visszajut a felszínre. Ekkora volumenű hőenergia 
szállítás messze felülmúlhatja a széndioxid feltételezett hatását. 

 
A termikus egyensúly 

Egy D átmérőjű bolygó hatáskeresztmetszete a napsugárzással szemben: D2π/4  
A bolygó felszíne ennek éppen a négyszerese: D2π 
A bolygó a hatáskeresztmetszetére jutó napenergia egy részét elnyeli, a többit visszaveri, 

szétszórja a világűr felé, és az elnyelt energiahányad melegíti a bolygót. A bolygó „külső” 
hőmérséklete – a teljes keringési ciklusra vetített éves átlagban – akkor lehet állandó, ha a 
hatáskeresztmetszeténél négyszer nagyobb felszínéről éppen annyi energiát sugároz ki az infravörös 
tartományban a világűr felé, amennyit a hatáskeresztmetszetére besugárzott napenergiából elnyel. 

Ami a bolygó „külső” hőmérsékletét illeti, az megmérhető a világűrből az infravörös 
kisugárzásának spektruma alapján, a fekete-test sugárzásokra érvényes Planck, Stefan-Boltzmann, 
és Wien-féle egyenletek felhasználásával. 

Az így definiált termikus egyensúly független attól, hogy van-e a bolygónak légköre. 
Ha azonban egy kőzetbolygónak légköre is van, akkor a szilárd felszín átlagos hőmérséklete 

nagyobb lehet, mint a bolygó külső hőmérséklete, és a kettő különbsége az „üvegházhatás”.  
A bolygó termikus egyensúlya akkor változhat meg, és állhat be új egyensúlyi helyzet, ha 

megváltozik valamelyik befolyásoló tényező, például megváltozik a napsugárzás erőssége, 
megváltoznak a bolygó optikai tulajdonságai, és ezzel az elnyelt napsugárzási hányad mértéke, vagy 
ha megváltozik például a bolygó keringési pályája. 

A valóságban ezek a paraméterek valóban változnak, ámde a változások üteme nagyon lassú, 
ezért a legtöbb bolygó termikus egyensúlyban van.  

A NASA volt munkatársa, Prof. Dr. Miskolczi Ferenc hat évtizedre vonatkozó sok száz millió 
mérési adat elemzésével kimutatta, hogy a Föld is termikus egyensúlyban, ezért az éghajlat 
melegedését nem okozhatja a termikus egyensúly megbomlása. 
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Atmoszféra, mint hő-akkumulátor 
Az atmoszféra nem csupán „üvegház” hatású, de egyben hőenergia tárolóként is működik. 

Különösen igaz ez a Föld esetén, amelynek a légkörében hatalmas mennyiségű vízgőz van, amely 
párolgási hő formájában tárolja az energiát. Ennek köszönhető, hogy a nappalok és éjszakák 
hőmérséklete között nincs túl nagy eltérés. 

Atmoszféra és víz nélkül a Föld felszínén nappal plusz 100 fok, éjszaka pedig mínusz 150 fok is 
lehetne, a szilárd felszín „átlagos” hőmérséklete pedig mínusz 10-20 fok közé állhatna be. 

 
A bolygó vízhűtése 

Ha a Föld légköre mozdulatlan, megfagyott, merev búra lenne, valóban lehetne aggódni, hogy ez 
a burok túl sok infravörös sugárzást képes elnyelni, és emiatt a bolygó túlmelegedhet, egyfajta 
hőguta állapotba kerülhet. 

De nem ez a helyzet. A bolygó felszínéről a fölösleges hőenergia úgy áramlik ki a világűrbe, 
hogy annak nagyobb része mintegy megkerüli az üvegházat. 

Ez úgy történik, hogy a felszínről elpárolgó vízgőz olyan magasban csapódik ki felhők 
formájában, és adja le a felszállított hőenergiát, ahol már csekély az üvegház mértéke, miközben a 
kialakuló felhők nagy fehér felületeket alkotva visszaverik a napsugárzás jelentős részét, 
mérsékelve a talajszint melegedését. 

 
A légköri széndioxid már mindent elnyelt, amit elnyelhetett 

A levegőben lévő széndioxid az infravörös sugárzásnak csak bizonyos meghatározott 
hullámhosszúságú komponenseit tudja elnyelni. Műholdakról mérve a kisugárzási spektrumot, 
abban jól felismerhetők a sötét vonalak, amelyek a széndioxidra jellemzőek. Ez azonban azt jelenti, 
hogy ha tovább fokozódik a levegő széndioxid tartalma, akkor ez a többlet már nem tud több 
sugárzást elnyelni, vagyis optikai szempontból a légkör széndioxiddal telített. 

 
A felszíni hőmérséklet és a széndioxid kapcsolata 

Prof. Dr. Reményi Károly akadémikus kutatásai szerint a levegő széndioxid tartalma és az 
átlagos felszíni hőmérséklet között valóban van összefüggés. Csaknem félmillió évet átfogó 
földtörténeti adatok szerint ciklikusan váltakoztak a jégkorszakok és melegedési korszakok, és a 
melegedési korszakokban valóban nagyobb volt a levegő széndioxid tartalma, mint a 
jégkorszakokban, azonban a széndioxid mennyiségének növekedése általában követte, és nem 
megelőzte a melegedést.  

Ez azt jelenti, hogy nem a több széndioxid okozza a melegedést, hanem a melegedés hatására 
növekszik meg a levegő széndioxid tartalma, főleg azért, mert az óceánok melegedése során a víz 
gázelnyelő képessége csökken, és a benne oldott széndioxid egy része kiszabadul a levegőbe. 

 
Az üvegházhatás és a széndioxid kapcsolata 

Prof. Dr. Miskolczi Ferenc kutatásai szerint az 1948-2007 közötti időszakban a levegő 
széndioxid tartalma jelentősen növekedett, miközben a mérhető üvegházhatás, vagyis a bolygó 
külső és felszíni hőmérséklete közötti különbség nem nőtt, hanem csökkent. 

Ugyanebben az időszakban növekedett a felszíni hőmérséklet is, és ezzel együtt a külső 
hőmérséklet, de az utóbbi csak kisebb mértékben, és ez okozta az üvegházhatás csekély mértékű 
csökkenését. Ez arra utal, hogy a bolygó külső hőmérséklete – a termodinamika törvényeinek 
megfelelően – mindig úgy áll be, hogy a bolygó termikus egyensúlyban legyen, és ezt nem 
befolyásolja a levegő széndioxid tartalma.  

 
A széndioxid biológiai jelentősége 

Jelenleg a levegő széndioxid tartalma kb. 400 ppm, azaz 0,04%. Millió évekkel ezelőtt volt már a 
levegőben 1% széndioxid is, a jelenlegi koncentráció 25-szöröse, ámde ez nem okozott katasztrófát. 
Abban az időben 100 méter magasra nőttek a fák, mindenütt dús növényzet virított, bőséges 
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táplálékot kínálva az olyan nagy testű növényevő állatoknak is, amelyek súlya meghaladta a mai 
elefántok súlyának többszörösét. 

Prof. Dr. Möcsényi Mihály szerint az lenne jó, ha a levegőben legalább 10-szer annyi széndioxid 
lenne, mint most, mert akkor megszűnne az éhezés a Földön, és nem volna szükség műtrágyára.  

Az általa ismertetett kísérletek szerint 15 méter magas üvegházban széndioxid és vízgőz 
kompresszoros bejuttatásával almából és paradicsomból négyzetméterenként 50-60 kg 
terméshozamot tudtak elérni. 

Ha pedig sikerülne a Föld légköréből kiküszöbölni a széndioxidot, a bolygón rövid időn belül 
minden élet elpusztulna. 

A széndioxid nem káros az egészségre, éppen ellenkezőleg, ezt mutatják a széndioxiddal dúsított 
levegőjű gyógy-termálfürdők pozitív tapasztalatai. 

 
Mitől változik az éghajlat? 

Nem kétséges, hogy az éghajlat valóban melegedik, és ez nem is csoda, hiszen a legutóbbi 
jégkorszak mintegy 10-12 ezer évvel ezelőtt fejeződött be, és a földtörténeti adatok szerint ilyenkor 
30-40 ezer évig tartó melegedés szokott következni.  

Bár a melegedés – hosszabb távon – határozott trendet követ, azonban benne statisztikus 
ingadozások zajlanak, amelyeket tudományosan megmagyarázni a rendelkezésre álló modellekkel 
nem lehet. Nem tudjuk például, hogy mi okozta az 1300-as években az ugrásszerű hőmérséklet 
növekedést, amikor éveken keresztül háromszor lehetett vetni és aratni, vagy hogy mi okozhatta az 
1600-1700-as években lezajlott „kis jégkorszakot”. 

Ennek ellenére vannak szakemberek, akik több évtizedes prognózisokat készítenek, őket 
azonban egy olyan brókerhez lehetne hasonlítani, aki több évtizedre megjósolja a tőzsdei 
árfolyamokat, és ennek alapján ajánlja a portfoliókat a befektetőknek. 

Hosszabb távú éghajlati trendekre létezik viszonylag használható modell. Ilyen a Milankovics-
Bacsák elmélet, amely szerint a jégkorszakok és a melegedési korszakok ciklikusan ismétlődő 
váltakozását a Föld Nap körüli pályájának és a forgástengely dőlésének ingadozásai okozzák. 
Ebben szerepet játszik a nagybolygók (Jupiter és Szaturnusz) perturbációs hatása, valamint az, hogy 
a Föld forgástengelyének dőlésszöge és a dőlés iránya is ingadozik a pályasíkra állított 
merőlegeshez képest mintegy 21,5 és 24,5 fok között. Márpedig, ha a Föld forgás-tengelyének 
dőlése egyetlen fokkal megváltozik, a sarkkörök kb. 110 kilométerrel eltolódnak a sarkok felé vagy 
az Egyenlítő felé, és ez a sarki jégmezők visszahúzódását, illetve kiterjedését okozhatja.  

A klímaváltozást befolyásoló további tényező az, hogy a Föld a Nap körül nem pontosan 
körpályán kering, és az enyhén ellipszis alakú pálya alakja (excentricitása) és az ellipszis 
nagytengelyének iránya is folyamatosan változik, emiatt a pálya mentén a „tavaszpont” is 
„vándorol”.  

 
A klímavédelem társadalmi és gazdasági hatásai 

A klímamodellt évtizedekkel ezelőtt nagy tekintélyű tudósok publikálták, akik szavahihetőségét 
nem kérdőjelezték meg, ezért számos élvonalbeli tudós az elméletet a nélkül fogadta el, hogy 
alaposan elemezte volna.  

Hamarosan felkapták az ötletet a természet és környezet védő mozgalmak, és azt követelték, 
hogy vissza kell fogni az üvegház kibocsátással járó ipari tevékenységet, ami azonban sértette 
számos ipari vállalkozás üzleti érdekeit.  

Vitathatatlan tény, hogy a GDP szakadatlan növelése érdekében tömegesen gyártunk rövid 
élettartamú „tartós” fogyasztási cikkeket, gyorsuló ütemben pazaroljuk a természet erőforrásait, 
mérgezzük a vizet, a talajt, a levegőt, és az élelmiszereket. 

Mióta terítékre került a klímavédelem kérdése, az ehhez kapcsolódó iparágak is beléptek a GDP 
növelő tevékenységbe. Ma már tömegesen gyártunk „környezet és klíma barát” termékeket, 
amelyek előállítása és a tönkremenetelük után hátramaradó veszélyes hulladékok ártalmatlanítása 
azonban gyakran nagyobb környezetterhelést jelent, mint amit a használatukkal meg lehet 
takarítani.  
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Gondoljunk csak a higanygőz töltésű „energiatakarékos” izzólámpákra, amelyek nagy része a 
háztartási szemétben köt ki, ahonnan a higany a talajba és az élővizekbe kerül. 

Időközben számos tudós ismerte fel a klímamodell tarthatatlanságát, és a zöld mozgalmak 
tévedéseit. A klímamodell kialakításában fontos szerepet játszó Prof. Dr. James Lovelock, a NASA 
volt munkatársa is a legutóbbi könyvében (ld. GAIA halványuló arca, Akadémiai Kiadó, 2010) 
arról ír, hogy a nagyvárosi zöld mozgalmak csak a TV-ből ismerik a természet működését, és a 
természettudományos ismereteik hiánya miatt esetleg éppen ők fogják tönkretenni a természetet és a 
környezetet. 

Ebben a megállapításban sok igazság lehet, hiszen indítottak már sikeres aláírás gyűjtő kampányt 
a dihidrogén-monoxid vegyület betiltása érdekében is, mígnem ki nem derült, hogy dihidrogén-
monoxid = H2O vagyis víz. Az is tapasztalati tény, hogy a legtöbb nagyvárosi klímavédő aktivista 
az éghajlat működésével kapcsolatban általában még olyan egyszerű kérdésre sem képes helyes 
választ adni, hogy nyáron miért hosszabbak a nappalok és rövidebbek az éjszakák, mint télen. 

Szűkebb szakmai fórumokon élvonalbeli tudósok is egyre gyakrabban fejtik ki az 
ellenvéleményüket, azonban a legtöbb tudós óvakodik attól, hogy nyilvánosan szembe menjen a 
„main-stream” irányzattal, mert esetleg heves támadások következhetnek a média részéről. 

 
Tömegmanipulációs módszerek 

Az általánosan elfogadott klíma modell tudományosan megalapozatlan, azonban az 
alátámasztására jelentős média aktivitás folyik, amelynek során félrevezető információk jutnak el a 
szakmai kérdésekben tájékozatlan közvéleményhez. 

Az egyik tipikus propaganda az éghajlat melegedés súlyos következményeit hangsúlyozza. 
Jelentős szerepet kap ebben a sarki jégtakarók olvadása miatti tengerszint emelkedés, miközben a 
Golf áramlat ezzel egyidejűleg lelassul, esetleg meg is állhat. 

Ebben a „klímaveszély csomagban” azonban van néhány ellentmondás.  
Bár az elmúlt évszázadban a felszíni hőmérséklet valóban emelkedett nem egészen egy fokkal, 

azonban ez a sarki jég olvadását még nem indokolja. Az Északi sarknál például az átlagos 
hőmérséklet mínusz 40 fok körül van, és ha ez felmelegedik mínusz 39 fokra, attól még a jég nem 
olvadhat, hiszen az csak nulla fok fölött olvad. A Golf áramlat intenzitása sem csökken, éppen 
ellenkezőleg, sok milliárd köbméter meleg vizet szállít az Egyenlítő térségéből az Északi sark felé, 
és éppen ettől olvad ott a jég. Ami pedig a tengerszint emelkedést illeti, az Északi sarknál a jég a 
vízen úszik. Archimédesz törvénye szerint pedig a vízen úszó jég éppen annyi tonna vizet szorít ki, 
amennyi a saját súlya, és ha elolvad, éppen annyi víz lesz belőle, amennyit korábban kiszorított. 
Emiatt az óceánok szintje egyetlen milliméterrel sem emelkedhet. Más a helyzet a Déli sarknál, az 
Antarktiszon. Ott azonban a jég az utóbbi évtizedekben nem olvadt, hanem kifejezetten hízott. 

Egy másik tipikus propaganda a hőmérséklet emelkedés katasztrofális következményeire 
figyelmeztet, amelynek oka az üvegház hatás fokozódása. Olykor példaként hozzák fel a Vénusz 
bolygót, ahol olyan erős az üvegház hatás, hogy ma már a felszíni hőmérséklete meghaladja a 400 
fokot. A valóság ezzel szemben az, hogy a Vénusz sokkal közelebb van a Naphoz, ezért dupla annyi 
napsugárzást kap, mint a Föld. Ha a Föld dupla napsugárzást kapna, elpárologna az óceánok vize, és 
mivel a vízgőz sokkal hatékonyabb üvegház gáz, mint a széndioxid, itt is hatalmasra növekedne az 
üvegház erőssége. 

Tipikus félrevezető propaganda, amikor a TV-ben füstölgő kéményeket mutatnak annak 
illusztrálására, hogy milyen sok széndioxidot bocsátunk ki. A valóság azonban az, hogy a 
széndioxid színtelen, szagtalan, láthatatlan, észrevehetetlen gáz.  
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